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SUGESTÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar:  

– Tendo em conta a Declaração de Amesterdão do Conselho, de 14-15 de abril de 2016, 

sobre a cooperação no domínio da condução conectada e automatizada («Declaração de 

Amesterdão»), 

A. Considerando que, recentemente, a Comissão criou o grupo de alto nível GEAR 2030, 

incumbido de elaborar um roteiro para o desenvolvimento adequado de veículos 

autónomos; 

B. Considerando que, para efeitos de responsabilidade civil, deve estabelecer-se uma 

distinção entre veículos automatizados (que incorporam dispositivos que permitem a 

execução automática de certas operações de condução) e veículos autónomos (que 

realizam essas operações); que, no primeiro caso, a condução deve continuar a ser 

monitorizada de forma contínua pelo condutor e se mantém plenamente sob a sua 

responsabilidade; que, no segundo caso, a condução já não requer a monitorização 

contínua ou qualquer intervenção do utilizador; considerando que, no primeiro caso, o 

regime de responsabilidade civil se mantém inalterado em relação ao dos veículos 

convencionais, mas deve ser ajustado, no segundo caso; 

1. Salienta que os transportes autónomos cobrem todos os sistemas telepilotados, 

automatizados, conectados e autónomos de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, 

fluvial e aéreo, nomeadamente, veículos automóveis, comboios, embarcações, 

aeronaves, aeronaves não tripuladas, bem como todas as formas futuras de 

desenvolvimento e inovação neste setor (a seguir denominados «meios de transporte 

autónomos»); 

2. Insta a Comissão a ter em consideração os seguintes aspetos nos seus trabalhos sobre 

meios de transporte autónomos: seguro de responsabilidade civil (imputabilidade e 

seguros), todos os temas ligados ao ambiente (por exemplo, eficiência energética, 

utilização de tecnologias e fontes de energias renováveis) e questões relacionadas com a 

informação (acesso aos dados, proteção dos dados pessoais e da privacidade, partilha 

dos dados sobre acidentes e situações de risco, valor financeiro dos dados e sua 

distribuição); 

3. Tem em consideração o facto de os meios de transporte autónomos poderem vir a ter 

um impacto significativo no reforço da segurança dos transportes, uma vez que, 

atualmente, os erros humanos estão na origem de cerca de 90% dos acidentes 

rodoviários; observa, no entanto, que os veículos autónomos não poderão nunca evitar 

totalmente os acidentes, o que levanta problemas de responsabilidade e suscita 

interrogações quanto à responsabilidade das partes interessadas e à indemnização das 

vítimas em caso de acidente; 

4. Recorda que os sistemas de transporte autónomos existem desde há muito no setor dos 

transportes públicos (Metro) e demonstraram a sua fiabilidade e alto grau de aceitação 
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pública; 

5. Considera que a transição para veículos autónomos, para lá do seu impacto positivo em 

termos de segurança rodoviária, consumo de combustível, ambiente e novas 

oportunidades de emprego nos setores automóvel e das telecomunicações, também 

poderá conduzir à perda de postos de trabalho no setor dos transportes e afetar o setor 

dos seguros; 

6. Chama a atenção para o facto de o tempo de reação do condutor ter uma importância 

fundamental em caso de ativação imprevista da autopilotagem do veículo, exortando, 

por isso, as partes interessadas a estabelecer valores realistas para a determinação das 

questões de segurança e responsabilidade; 

7. Destaca, em particular, a importância do projeto de relatório da Comissão dos Assuntos 

Jurídicos sobre o setor dos transportes, tendo em conta o progresso tecnológico e o facto 

de já se encontrarem disponíveis no mercado meios de transporte semiautónomos e de 

em breve virem a estar disponíveis meios de transporte completamente autónomos; 

8. Realça a importância de prosseguir o apoio à inovação no domínio da robótica, como os 

veículos conectados e automatizados e dos veículos aéreos não tripulados, para reforçar 

a posição da indústria europeia no mercado mundial; 

9. Observa que os meios de transporte autónomos desempenham um papel importante no 

desenvolvimento de transportes sustentáveis; assinala que os meios de transporte 

autónomos podem contribuir para reduzir o congestionamento do tráfego e insta a 

Comissão e os Estados-Membros a terem em conta o progresso tecnológico em tempo 

útil, do mesmo modo que os efeitos negativos no ambiente e na segurança e a promoção 

da inovação; 

10. Confia em que a Comissão assegurará que os Estados-Membros adaptam de modo 

uniforme a legislação existente, nomeadamente a Convenção de Viena relativa à 

circulação rodoviária, de 8 de novembro de 1968, a fim de tornar possível a condução 

sem condutor, e apela à Comissão, aos Estados-Membros e à indústria para que 

apliquem os objetivos da Declaração de Amesterdão o mais rapidamente possível; 

11. Exorta a Comissão a apresentar avaliações sobre as questões de segurança relacionadas 

com a utilização generalizada de veículos aéreos não tripulados; solicita à Comissão que 

apresente estudos sobre o impacto dos meios de transporte autónomos na melhoria da 

segurança e da sustentabilidade dos transportes; 

12. Salienta que através da otimização de rotas, da luta contra o congestionamento, da 

otimização da utilização do sistema de propulsão e da sua comunicação com sistemas de 

controlo de fluxo, os veículos autónomos contribuirão para melhorar os fatores 

ambientais, especialmente nos nós urbanos; 

13. Salienta que a interação entre meios de transporte autónomos, gestão do tráfego, 

infraestruturas e sua gestão exigirá uma densidade elevada de comunicações eficientes e 

fiáveis, de modo a garantir a transferência segura de um grande volume de dados em 

tempo real; salienta que serão necessários investimentos substanciais nas infraestruturas 

rodoviárias, energéticas e das TIC, ao mesmo tempo que é garantida a privacidade e a 
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proteção de dados; 

14. Salienta a importância de infraestruturas de transporte inteligentes e interligadas e, por 

conseguinte, insta a Comissão e os Estados-Membros a estabelecer uma infraestrutura 

adequada, transfronteiras e interoperável em todo o território; 

15. Insta a Comissão a desenvolver um regime de responsabilidade civil que inclua o ónus 

da prova, adaptado ao desenvolvimento de veículos autónomos; salienta a importância 

de garantir uma clara repartição de responsabilidades entre os responsáveis pela 

conceção, os fabricantes das diferentes componentes e a montagem de veículos 

autónomos, os prestadores de serviços (de transporte ou dos serviços necessários ao 

funcionamento dos veículos autónomos) e os utilizadores finais, a fim de garantir a 

segurança e os direitos dos passageiros, a proteção dos dados e a proteção contra a 

pirataria; 

16. Salienta a importância decisiva de os programas europeus de navegação por satélite 

Galileo e EGNOS disponibilizarem informações de posicionamento e cronometria 

fiáveis e precisas para a implementação de veículos autónomos, em particular para os 

sistemas de navegação e de segurança nos veículos autónomos, por um lado, e para os 

sistemas de transporte inteligentes e de gestão do tráfego, por outro; 

17. Chama a atenção para o elevado valor acrescentado que os veículos autónomos 

representam para as pessoas com mobilidade reduzida, ao permitir que participem 

melhor no transporte rodoviário individual e, dessa forma, facilitar a sua vida 

quotidiana; 

18. Solicita à Comissão que, até 2019, proponha uma Estratégia Europeia comum (que 

contenha um roteiro único) para os meios de transporte autónomos e para uma 

colaboração mais estreita entre todas as partes interessadas, incluindo uma análise 

atenta e recomendações no que diz respeito à dinâmica e à evolução do mercado; 

solicita à Comissão que proceda à revisão e adaptação, se necessário, do quadro 

regulamentar da União, de forma a apoiar o desenvolvimento e a utilização de meios de 

transporte autónomos; insta à ultimação e lançamento, o mais rapidamente possível, dos 

satélites necessários para completar o sistema de posicionamento europeu GALILEU, 

para que este sistema possa ser utilizado como sistema de posicionamento pré-definido 

nos meios de transporte autónomos; 

19. Observa que o desenvolvimento de veículos autónomos exige uma abordagem 

institucional proativa e empenhada por parte da União e dos Estados-Membros, bem 

como a participação dos centros tecnológicos e da indústria automóvel; 

20. Insta a Comissão a desenvolver normas europeias em matéria de infraestruturas para 

permitir a difusão de veículos autónomos, bem como um roteiro para a sua 

implementação; 

21. Solicita à Comissão e aos Estados -Membros que incluam a utilização de veículos 

automatizados na formação básica e avançada dos condutores de veículos pesados de 

mercadorias, e tornem essa parte da formação obrigatória para obter uma carta de 

condução de automóveis; 
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22. Recorda que a homogeneidade e a segurança das aeronaves não tripuladas devem ser 

asseguradas através das medidas previstas no Regulamento (CE) n.º 216/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1; 

                                                 
1 Regulamento (CE) n.º 216/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008, relativo a 

regras comuns no domínio da aviação civil e que cria a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, e que 

revoga a Diretiva 91/670/CEE do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 1592/2002 e a Diretiva 2004/36/CE (JO L 

79 de 19.3.2008, p. 1). 
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